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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari bab temuan dan pembahasan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan pendidikan dan latihan kepemimpinan IV angkatan 2 ini 

dibagi menjadi 3, yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Dalam perencanaan hampir seluruhnya ditentukan oleh Peraturan 

Kepala LAN No.20 Tahun 2015.  

Pada pelaksanaan pembelajaran dilakukan selama 106 hari yang 

terdiri dari pembelajaran klasikal dan non klasikal. Peserta diberikan 

modul dan bahan tayang yang sudah dibuat widyaiswara sebagai 

bentuk penguatan dan variasi yang widyaiswara buat tentu yang 

sesuai dengan materi yang telah ditentukan. Metode yang digunakan 

saat pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik peserta dan 

disesuaikan dengan materi yang diberikan seperti diskusi, demonstrasi, 

studi kasus, penayangan film dan simulasi. Media yang digunakan 

beragam dan sudah responsive gender. Dalam manajemen kelas, 

widyaiswara membuat struktur organisasi kelas untuk mempermudah 

komunikasi dengan peserta lainnya.  

Evaluasi dibagi menjadi dua yakni evaluasi proses dan evaluasi 

hasil. Pada evaluasi proses, peserta melakukan ujian rancangan 

proyek perubahannya atau inovasinya sebelum diimplementasikan 

ditahap laboraturium kepemimpinan, selanjutnya untuk evaluasi hasil 

peserta melakukan ujian laboraturium kepemimpinan berupa seminar 

proyek perubahan. 

2. Penerapan experiential learning pada diklatpim IV angkatan 2 di 

PKP2A I LAN diterapkan melalui strategi pembelajaran yang dibagi 

kedalam beberapa tahapan yakni tahap diagnosa kebutuhan, tahap 

membagun komitmen bersama, tahap merancang perubahan dan 

membangun tim, tahap laboraturium kepemimpinan dan tahap 

evaluasi kepemimpinan. Strategi pembelajaran yang digunakan di 

PKP2A I LAN ini memenuhi standar proses experiential learning 

yakni 4 (empat) tahapan yaitu tahap pengalaman konkrit, tahap 

observasi refleksi, tahap konseptualisasi atau berpikir abstrak dan 

pengalaman aktif atau penerapan. 
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3. Kompetensi kepemimpinan operasional masuk kedalam konsep 

competency based training (CBT) dimana merupakan pendekatan 

dalam pelatihan namun mendasarkan dirinya pada teori pembelajaran 

perilaku yang menggunakan tujuan pelatihan itu sendiri sebagai acuan 

dan dapat diukur hasilnya pada saat pelatihan itu berakhir. Diklatpim 

IV angkatan 2 memiliki tujuan yakni kompetensi kepemimpinan 

operasional yang sudah menjadi sebuah keharusan bagi eselon IV 

artinya sudah menjadi standar nasional. Dengan diterapkannya model 

experiential learning pada program diklat kepemimpinan IV angkatan 

2 di PKP2A I LAN dapat menumbuhkan kompetensi kepemimpinan 

operasional para peserta diklat. Pada dasarnya dari kompetensi 

kepemimpinan operasional peserta diklat sudah sangat mempuni 

melalui nilai pretest dan postest yang digunakan oleh lembaga 

diimana penilaian dimulai ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Kompetensi kepemimpinan tersebut meliputi beberapa hal yakni 

memiliki integritas yang tinggi, membuat perencanaan kegiatan, 

melakukan kolaborasi, membuat inovasi sesuai bidangnya dan 

optimalisasi seluruh SDM. Dengan diterapkannya model ini dimana 

peserta dapat melakukan pembelajaran secara langsung (real) tanpa 

disadari peserta telah memiliki kompetensi kepemimpinan yang akan 

dicapai. 

5.2  Saran 

Berikut saran peneliti berdasar hasil penelitian yang didapatkan 

terhadap penerapan model experiential learning dalam menumbuhkan 

kompetensi kepemimpinan operasional pada program diklatpim tingkat IV 

angkatan 2 di PKP2A I (LAN) Jatinangor. 

1. Bagi Bidang Diklat PKP2A I LAN 

PKP2A I LAN merupakan lembaga yang menyelenggarakan berbagai 

diklat tidak hanya diklat kepemimpinan. Peneliti berharap agar model 

experiential learning tidak hanya diterapkan pada diklat kepemimpinan 

saja. Melihat hasil evaluasi, kompetensi kepemimpinan operasional peserta 

diklat telah tercapai akan tetapi belum ada tindak lanjut jangka panjang 

terhadap inovasi baik dari pihak PKP2A I LAN dengan pihak instansi 

pengirim. Untuk itu sebaiknya ada tindak lanjut jangka panjang guna 

memonitoring inovasi yang telah dibuat. 

2. Bagi Alumni Diklat 

Peserta diklat yang saat ini telah menjadi alumni diklat diharapkan 

untuk terus melajutkan inovasi yang telah dibuat ketika diklat guna untuk 

meningkatkan kompetensi kepemimpinan operasional di instansinya karena 
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semakin dalam pengalaman seseorang maka seseorang tersebut akan lebih 

berkompeten dibidangnya. 


